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Kære Domsogn
Så står foråret og sommeren for døren. I kirkebladet byder vi på engagerede unge
mennesker, som skriver om korturen og praktikophold ved Domkirken. Desuden
fortsætter vi beskrivelsen af ripensernes gøren og laden i middelalderens Ribe ved
at bringe meddelelse om pavens dispensationer til mennesker, som af den ene eller
anden grund var kommet på kant med den katolske kirkes love.
Foråret og sommeren byder også på en række koncerter, middagstanker i sommertiden, og for de morgenduelige gentager vi tårnsangen.
Hermed vil redaktøren ønske alle en yndig og frydefuld sommertid efter forårets
jubelkor.
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikel
Af Kirsi Salonen, professor i teologi på Åbo Universitet.

RIPENSERE
HOS
PAVEN
– VED NÅDENS KILDE
Vatikanets Hemmelige Arkiv har store samlinger
af middelalderdokumenter med masser af information om, hvordan også folk fra Ribe med
kirkelige problemer vendte sig til den romerske
kurie, til centrumet for den pavelige administration. Nogle af disse kilder har været kendt
længe og blev udgivet i Acta Pontificum Danica
(1904–43). Andre er fuldstændig ukendte og
har ikke været læst siden middelalderen. Mange
af dem stammer fra det pavelige Pønitentiariat.
Det var et af de vigtigste blandt den pavelige
kuries mange k ontorer, og dets middelalderlige
arkiv blev først åbnet for forskere i 1983.
Den pavelige kurie i middelalderen bestod af en
række kontorer eller embeder med forskellige
ansvarsområder. Kammeret tog sig af finanser og
holdt regnskab med hele pavedømmets vidt forgrenede økonomi, Kancelliet havde ansvaret for
at formulere og registrere alle pavelige skrivelser.
I slutningen af middelalderen var administrationen vokset så meget, at de to kontorer blev
4

suppleret med det såkaldte Dataria, som også
kunne give visse privilegier på pavens vegne, for
eksempel at uddele forskellige kirkelige embeder
til præster. Den pavelige kurie bestod desuden af
to vigtige domstole: Sacra romana rota var Højesteret, og Audientia litteratrum contradictarum
udredte, hvilken lokal domstol, der havde ret til
at bedømme sager.
Kristen sjælesorg var en af den katolske kirkes
allervigtigste opgaver, og den pavelige kurie
havde et særligt kontor for det, nemlig det pavelige Pønitentiariat. Det voksede frem i løbet af
1100-tallet, da kardinalerne fik myndighed fra
paven til at give syndsforladelse for særligt alvorlige synder. Kontorets ansvarsområde voksede
støt gennem middelalderen, og i begyndelsen
af 1500-tallet var det blevet et stort foretagende
med mange ansatte, som hvert år behandlede
over 3.000 ansøgninger om hjælp fra kristne i
hele den katolske verden.

Kirsi Salonen, professor i teologi på
Åbo Universitet.
Kirsi Salonen har gennem flere år
arbejdet i Vatikanets arkiver i Rom
og gravet spændende historier om
bl.a. Ribe frem.

Domstolen ’Rota Romana’
opkaldtes efter det runde rum,
som medlemmerne mødtes i.

Pønitentiariatet kunne hjælpe sine kunder på
fire forskellige måder:
1) Syndsforladelse til kristne, som havde overtrådt
kirkens regler – den kanoniske lovgivning – så
groft, at kun paven havde myndighed til at give
forladelse. Det kunne være mord på præster eller
mord begået af præster, eller flugt fra kloster.
2) Dispensation fra kirkelovens regler, f.eks. til at
gifte sig med en nær slægtning eller til at blive
præst, selv om man var et uægte barn. Dette var
ellers i princippet forbudt.
3) Tilladelse til ikke at overholde kirkelige normer, f.eks. til at vælge sin skriftefar selv og ikke
skrifte hos den lokale sognepræst.
4) Erklæring om, at en person var uskyldig i
anklager, f.eks. om drab, eller at et ægteskab eller
et munkeløfte ikke var gyldigt.
De mange middelalderlige ansøgninger til
Pønitentiariatet har overlevet i kontorets kopibøger. Kopibøgerne skulle anvendes, hvis det
senere blev nødvendigt at kontrollere, hvilke

nådesbevisninger der tidligere var givet. Derfor
var kopibøgerne inddelt i syv forskellige grupper efter emne. Gruppen de matrimonialibus
indeholdt ansøgninger, som havde at gøre med
ægteskab: syndsforladelser og dispensationer
for par, som allerede var gift eller ønskede at
gifte sig, selv om de var for nært beslægtede.
Gruppen de diversis formis indeholdt forskellige
ansøgninger, som drejede sig om at bryde kirkelige regler: syndsforladelse for drab eller vold på
en gejstlig eller handel med kirkelige embeder
eller ejendom. Gruppen de declaratoriis indeholdt alle ansøgninger om de ovenfor nævnte
officielle erklæringer. Både gruppen de defectu
natalium og de uberiori indeholder ansøgninger
fra uægte børn, som ønskede at begynde en
gejstlig karriere, selvom det ikke var tilladt ifølge
kirkeloven, mens gruppen de promotis et promovendis indeholder ansøgninger fra personer, som
gerne ville være præster, men som ikke opfyldte
alle betingelserne – for eksempel at de skulle
være uden legemlige skavanker og over en vis
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…
– fortsat

Fra Vatikanet i Rom.

Peterskirken i Rom
med apostlene på taget.

Ansøgningerne om dispensation for uægte fødsel
er den største gruppe i Ribe-materialet med 26
ansøgninger i alt. Blandt disse ansøgere var f.eks.
studenterne Wiffrodus Vinter og Johannes Petri,
som begge var sønner af en præst og en ugift
kvinde. Ansøgningerne nævner desværre ingen
Der er omkring 800 ansøgninger bevaret fra
navne på forældre, men i april 1498 fik de to
det middelalderlige Danmark inklusive Lund
og Slesvig Stifter, mange flere end de ca. 450 fra studenter en dispensation fra Pønitentiariatet, så
Sverige og ca. 150 fra Norge. Næsten 10 procent de kunne begynde en kirkelig karriere på trods
af deres familiebaggrund.
kom fra Ribe Stift, nemlig 69 i alt, og giver et
glimt af middelalderens liv og fromhed.
alder – og som derfor behøvede en dispensation.
Den sidste gruppe, de confessionalibus, indeholder ansøgninger om tilladelse til frit at vælge sin
skriftefar.
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Det pavelige insignium
mellem de fire evangelister
på Peterskirken i Rom.

at de var uskyldige. Broder Johannes Petri fra
Den anden gruppe med mange ansøgninger fra
Johanniterklosteret havde været ude at spise med
Ribe er de diversis formis med 24 ansøgninger
sine venner, da han blev angrebet af en lægmand,
i alt. I januar 1494 søgte adelsmanden Erik
Andreas Clementis. Hvis vi skal tro Johannes
Stygge og hans hustru fra Matrup og også kanniken Hennikinus Saxen fra Ribe Domkirke om Petri, havde han forsvaret sig med et sværd, som
tilladelse til at bruge et transportabelt alter, som lå på bordet, hvor de sad, og angriberen havde
fået et sår, der var så alvorligt, at han senere døde
de kunne tage med sig på rejser og holde messe
ved. Tilladelser til transportable altre var ganske af det. Fordi Johannes havde handlet i selvforsvar,
almindelige blandt adelige og de højere gejstlige, var han ikke skyldig i mord ifølge kirkeloven, og
som rejste meget. I samme gruppe finder vi også derfor fik han en erklæring fra Pønitentiariatet
de rigtigt hårde syndere. En af dem var dekanen om uskyld i november 1478.
Guido Nicolai ved Ribe Domkirke, som havde
I materialet fra Ribe er der kun en enkelt ansøgværet i slagsmål med en vis Johannes Crastierni
ning om tilladelse til at vælge sin egen skriftefar.
og såret ham. Guido søgte forladelse for sine
voldelige handlinger i 1507; det fik han, og også Den kom i oktober 1464 fra broder Michael
Mathei fra dominikanerklosteret i Ribe. Materien dispensation til at fortsætte i sit kirkelige
alet fra Ribe indeholder ikke nogle ansøgninger i
embede på trods af sin opførsel.
gruppen de promotis et promovendis.
I de øvrige grupper er der langt færre ansøgninPønitentiariatets arkiv indeholder mængder af
ger fra Ribe Stift. I afdelingen om ægteskab er
interessante detaljer om det religiøse liv i midder ti ansøgninger. Bertel Juel og hans hustru
delalderen, men ansøgningerne viser også, at de
Elene Spensdatter (Spend) havde giftet sig på
trods af, at de var for nært beslægtede, og søgte i kristne i Ribe Stift kendte kirkelovens bestemmaj 1524 om absolution for deres synd og tilla- melser. Hvis de havde forbrudt sig imod nogle
af dem, vidste de, at de skulle henvende sig til
delse til at få deres ægteskab godkendt alligevel.
Pavestolen og Pønitentiariatet for at rette, hvad
Og dermed også deres børn som ægtefødte og
de havde gjort forkert. Nogle af dem havde ikke
arveberettigede.
gjort noget forkert, men ønskede på forhånd
at få tilladelse til at bryde reglerne, af den ene
Otte ansøgninger fra Ribe hører til gruppen
med erklæringer. Alle otte ansøgere var skyldige i eller anden grund. Det hjalp dem til at få en ren
samvittighed, og Pønitentiariatet hjalp dem til at
en andens død, men påberåbte sig formildende
blive gode og lydige kristne. ◊
omstændigheder og bad om en erklæring om,
7

Artikelserie – Min Domkirke
Af Anna Øtoft

MIN
DOMKIRKE

I PRAKTIK SOM PRÆST
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hverdag i en lidt større kirke
end de små landsbykirker, der
hører til vores sogn.

Jeg hedder Anna Øtoft, og jeg
går i 9. klasse på Strøbyskolen,
der ligger tæt på Køge. Jeg var i
praktik som præst i Ribe Domkirke i uge 47 i 2018.
Jeg valgte netop at komme i
praktik som præst, da jeg blev
konfirmeret sidste år og på den
måde så og hørte om en lille
del af præstens hverdag. Jeg
har altid interesseret mig for
kristendom, historie og samfundsfag, så jeg besluttede mig
for, at jeg måtte prøve at komme i praktik som præst. Jeg har
familie i Ribe og har altid været
fascineret af Domkirken, så det
var jo oplagt at følge en præsts

I løbet af ugen fik jeg prøvet
mange forskellige ting. Om
mandagen havde jeg fri, men
tirsdag skete der til gengæld
rigtig meget. Jeg startede med
at blive vist rundt i Kannike
gården. Bagefter gik vi over
og så de 450 børn, der sang i
Domkirken, og skuespillet der
hørte til. Det var dejligt at opleve alle de små få en god oplevelse i kirken. Omkring klokken 14 var der bisættelse, som
jo også er en meget vigtig del
af præstens arbejde, og i mine
øjne noget af det sværeste. Om
aftenen holdt Torben foredrag i
en menighed i Vissenbjerg. Det
handlede om Ansgar og om,
hvordan kristendommen kom
til Danmark. Det var meget
lærerigt.
Onsdag var der både konfirmandundervisning, plejehjemsgudstjeneste og begravelse. Det var meget sjovt at
se, hvordan konfirmandundervisningen var helt anderledes
end den, jeg havde modtaget i
foråret. De dage, jeg var med
til konfirmandundervisning,
blev der nemlig både gået oppe
over kirkens kupler og brugt
Ringenes Herre i undervisningen. Der var desuden også
„åndeligt fitness“ og en slags
minigudstjeneste. Da jeg skulle
konfirmeres, plejede vi som regel bare at tegne eller gå en tur
på kirkegården, mens vi lærte
trosbekendelsen.
Torsdag tog vi blandt andet
til Hviding, hvor vi skulle
snakke med muslimer, der ville
konvertere til kristendommen.

Her fik jeg lov til at snakke
med to afrikanske kvinder. De
var virkelig søde, og man kunne tydeligt høre, hvor meget de
gik op i kristendommen. Jeg
har sjældent mødt nogle, der livede helt op, som de gjorde, da
de fik lov til at tale, diskutere
og analysere kristendommen.
Torsdag aften var der endnu
et foredrag – denne gang om
Selma Lagerlöf. Det var rigtig
spændende, og det er jo altid
en fornøjelse, når man lige får
lidt ekstra viden om en forfatter og om litteratur med på
vejen.
Fredag var sidste dag, og her
fik jeg lov at følge kirketjeneren. Den dag fik jeg blandt
andet lov til at hjælpe med at
trække uret op, hvilket er noget
af et arbejde, hvis man er så
tyndarmet som jeg. Jeg fik også
fortalt en masse spændende
historier om bispekåben og
kirkens opbygning og historie.
Jeg blev desværre nødt til at
tage hjem allerede fredag, så jeg
var ikke med til gudstjenesten
om søndagen, men det gør i
og for sig ikke så meget, for jeg
har igennem min praktik fået
en masse oplevelser, set forskellige gudstjenester og lært om
alt det, der er bag ved præstens
arbejde, gudstjenesteformer og
andre kirkelige handlinger. Om
jeg selv vil være præst, ved jeg
endnu ikke. Der er så mange
andre spændende ting, man
kan arbejde med, og jeg er ikke
så meget for de uregelmæssige
arbejdstider. Men ligegyldig
hvad, så har min praktik spillet
en stor rolle i mine evige over
vejelser om uddannelse og
fremtidigt arbejde. ◊
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Prædiken til sidste s. e. helligtrekonger 2019
Af sognepræst Torben Bramming

BØRNENE
FRA BAGGÅRDEN
VIL IKKE TIL STRANDEN
Vi plages i denne tid af, at vi alle skal mene noget om alting, at
vores mening skal være så unik, at man må tage den til efterretning, at ens meninger ikke må blive krænkede, for ens mening er
ligeså rigtig som alle andres. Vi bombarderes med meningsmålinger, evalueringsskemaer og tilfredshedsundersøgelser. I Folkekirken har vi for tiden en debat kørende om dåben. Her vil nogen
afskaffe det nuværende dåbsritual for at få et, som passer til
nutidsmennesker og det, de synes i det 21. århundrede. Ellers vil
det 21. århundredes mennesker vende ryggen til kristendommen,
siger man.
Der skal altså ikke bare ændres i forældede udtryk og ord, men
i indhold. Dåben må ikke længere være noget, som frelser og gør
os til Guds børn, for det sætter skel, siger man, og er der noget,
man ikke må i dag, så er det at dele op i „dem“ og „os“, siger
man. Kristendommen skal altså ikke bare være forståelig, men
den skal være acceptabel og spiselig.
Nu er der jo ikke noget galt i at ville forstå ting og kunne lide
det, man hører. Men verden bliver altså mindre, end den i virkeligheden er, hvis den skal skæres over en læst, der går ud fra, hvad
vi sådan alle sammen generelt tror og kan blive enige om, vi kan
lide. Pointen med evangeliet, der betyder godt budskab, er jo, at
det fra hyrderne på marken og til i dag overgik vores forstand,
hvad der blev sagt, men at det alligevel er sandheden og et godt
budskab. Vi får i evangeliet noget at vide, som vi ikke vidste: at
barnet, Jesus fra Nazareth, er Kristus vores frelser og forsoner. Det
må vi acceptere, at kristendommen handler om, uanset om vi kan
forstå det eller lide det.
Men vi kommer i vor tid mere og mere til at ligne børnene, der
sidder i en sandkasse i en skyggefuld storbybaggård og laver mudderkager og ikke gider med til havet og stranden, fordi de aldrig
har været der, og de ikke kan forestille sig at skulle ud af deres
komfortzone.
Men hverken for kong Herodes, de vise mænd, disciplene, hyrderne eller os i dag har kristendom handlet om, at vi skulle kunne
forstå og acceptere Kristus på vores præmisser. Tænker man efter,
tror jeg, de fleste vil være enige i, at selvom vi kan synes, vi selv er
meget åbne og tolerante, så kan vi ikke ønske, at sandheden om
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SALMER
15 Op al den ting
422 Hellig, hellig, hellig
403 Denne er dagen
192 Hil dig frelser og forsoner
2 Lover den herre
ALTERGANGSSALME
1 Guds menighed syng

Danmarks tidligste oliemalerier på
stensøjlerne i Domkirken. Maria
og barnet og disciplene Andreas
og Bartolomæus kendelige på de
redskaber de led martyrdøden ved.

verden er noget, som afhænger af vores tilslutning. Man forveksler så soppebassinet i sandkassen med verdenshavet.
I dagens evangelium om forklarelsen på bjerget, da Jesus vises
som Guds søn mellem Moses og Elias, hører vi da også, at det
ikke er så vigtigt, hvad vi mener om Gud. Det er derimod vigtigt,
hvad Gud har at sige til mennesker, og det viser forklaringen på
bjerget.
Forklaring betyder her to ting. Det kan betyde at fortælle én
noget, så vedkommende forstår det, og det kan betyde at belyse
noget, som har været dunkelt. Det er det sidste, som sker for
Peter, Jakob og Johannes. De får belyst noget om den Jesus fra
Nazareth, de følger, fordi de tror på ham, og på den måde ligner
de ikke børnene fra baggårdslegepladsen. For de forlod alt og
fulgte med til havet og stranden.
Men hvis vi skal sammenligne stranden og havet med bjerget
som Jesus og hans tre disciple nu er kommet op på, så ser man
igen, at de misforstår Gud, idet de tror, at de forstår. De vil gerne
fastholde det skønne øjeblik, så de siger som Faust i Goethes digt
om øjeblikket: Verweile doch, du bist so schön – Lad tiden stå stille,
det er så smukt her lige nu. For det, de ser, er jo, at ligesom Moses,
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Prædiken – fortsat
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Sidste tavle på prædikestolen
Disciplene ser Kristus fare til himmels.
Teksten under billedet er „Vort
borgerskab er i Himlene“.
Prædikestolen er lavet i 1597.

Puk Lippmann designede den røde
messehagel med idé fra Brorsons
salme „Den yndigste rose er fundet“.
Messehagelen bruges 2. juledag og 2.
pinsedag.

der kom ned fra bjerget med den gamle pagt, og profeten Elias,
der skulle komme igen forud for Guds søn, så anerkender de, at
Jesus er Kristus, og at han er den nye pagt, som Gud indgår med
menneskene. De ser ham, der frelser og forsoner. Derfor vil de
blive på bjerget og bygge hytter.
Men kristendommen handler ikke om lejrbål og hygge. Det
handler om at gå ud i verden på en pilgrimsfærd, kunne man
sige, hvor man spreder budskabet om, at vi har et hjem i himlen,
et evigt liv, at vores mål ikke er at vinde verden og have det godt
i forbruget af alle dens goder og rigdomme, men at vende hjertet
det rigtige sted hen mod Guds rige og mod ens næste. I Guds
rige er det evige liv som en behagelig spadseretur i en skøn have
en sommermorgen, men her i verden er det en anden sag.
Vi kan se det uden for Domkirken over Kathoveddøren på
Valdemar Sejrs trekantsrelief: Kom alle fattige og besværede, lad os
drage til Guds bjerg, står der på fanerne, englene holder, og som
indkranser billedet af det himmelske Jerusalem, hvor Kristus er
konge. Under dem strækker alle menneskene sig frem, Valdemar
med korset i hånden, som han får rakt af jomfru Maria, (det er jo
fra den katolske tid), men hun siger fuldstændig det samme med
sin gestus, som Kristus siger til Peter, Jakob og Johannes: Hvis I
troede, vi skulle bygge himlen på jorden her, hvis I var ude efter
noget, som ændrede denne verden fra et sted, hvor vi var på vej
mod Guds rige, til at sted med permanent ophold, og I tror at
menneskers sjæl kan tilfredsstilles i et sådant jordisk paradis, så
tager I fejl.
Alle steder, hvor man har prøvet på at skabe det jordiske paradis, har man hurtigt mistet sine illusioner – og aldrig et øjeblik
for tidligt. Det er det, korset betyder: at det er et kors og skal være
et kors at vandre på jorden. Livet er intet glansbillede, hvad enten
det tegnes som børn, der leger i en have, eller stærke, smukke arbejdere foran deres traktor. Livet er hårdt, og livet slutter engang
for alle, sådan er det. Men at vores liv slutter og dermed vores
pilgrimsfærd på jorden, er ingen katastrofe, som Jesus siger til de
forvirrede disciple, der pludselig ikke forstår noget længere og
ikke kan lide det, de hører.
For det, de ser på bjerget, betyder meget mere, meget mere
glæde, meget mere liv, end de kan forestille sig. Det betyder
Kristi opstandelse og vores opstandelse. Og at blive sendt ud på
denne pilgrimsfærd betyder ikke, at man skal kimse af lidelser på
jorden – det er uden tvivl de mennesker, som sikrest har troet på
det evige liv, der har gjort mest for mennesker i nød i dette liv.
Nej, forklarelsen på bjerget betyder, at vores livs bog ikke slutter
med døden, men at hvert kapitel også derfra bliver bedre end det
forrige. Forklarelsen på bjerget er en invitation til at besøge havet
og stranden og ikke blive i baggården med mudderkagerne. ◊
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Om Rued Langgaard Festivalen
Af Esben Tange, kunstnerisk leder

Rued Langgaard Festival

NATUR
GRIEG og LANGGAARD
5.–8. september 2019
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10-året for den første Rued Langgaard Festival i
Ribe fejres med fire intense dage med toner og
ord, der udmaler naturens kraft – som den opleves
i verden omkring os og i vort eget indre.
Der er i år særligt fokus på Edvard Grieg, der
kendte familien Langgaard og var til stede ved
det 11-årige vidunderbarn Rued Langgaards
debutkoncert i København i 1905. Siden
spillede Grieg og den norske natur en særlig
rolle for Rued Langgaard, der ofte skrev musik
til tekster af norske digtere. Det gælder blandt
andet storværket Sinfonia interna, hvor drømmebilleder og natursyner går i et.
Langgaard kæmpede i sin tid forgæves for at
få Sinfonia interna opført sammen med den
visionære stjernemusik Sfærernes Musik. Ved en
iscenesat koncert for solister, kor og orkester,
hvor der også opføres karakterstykker af Grieg,
bliver dette for første gang virkelighed i Ribe.

Langgaard Festival. Ved festivalens afslutningskoncert er Nightingale String Quartet tilbage
i Ribe for blandt andet at spille Langgaards
Strygekvartet nr. 2, der er rig på nordisk naturlyrik og et klingende udtryk for kærlighedens
veje og vildveje.
Centralt i festivalen står en uropførelse af Krist
Klangen, hvor Niels Lyhne Løkkegaard via
9 tonegeneratorer, 2 orgler og kor – og med
inddragelse af både Domkirkepladsen, ruinen
under Kannikegården samt Domkirken – forlænger og forvandler slutakkorden af Sfærernes
Musik. Det bliver spændende!

Blandt festivalens deltagere er foruden Sønder
jyllands Symfoniorkester den fremragende
norske pianist Christian Ihle Hadland, klaver,
og Nils Økland, hardingfele, der medvirker i en
opførelse af uddrag af Peer Gynt sammen med
Esbjerg Ensemble.
Amalie Malling, klaver, og polske Dorota
Anderszewska, violin, spiller romantiske violinsonater af Grieg og Langgaard. Signe Asmussen, sopran, og Berit Johansen Tange, klaver,
tegner et gribende portræt af et naturvæsen i
Griegs og Arne Garborgs Haugtussa.

Velkommen til
Rued Langgaard Festival 2019
Det endelige program offentliggøres ca. 1. maj.

Bjarke Mogensen, accordeon, og Vokalgruppen Concert Clemens ledet af Carsten Seyer-
Hansen medvirker for første gang i Rued
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Kort om Folkemødet i Ribe
Af Jens Torkild Bak, projektansvarlig

Med et folkemøde ønsker vi at knytte til ved
de folkelige møder, der i kraft af deres manifestation af sammenholdet om fælles sprog og
værdier mobiliserede de dansksindede sønder
jyder i nationalitetskampen og forberedte folke
afstemningerne. Men med et folkemøde bygger
vi også bro til vores egen tid, hvor folkemøderne
er kommet tilbage som udtryk for et folkeligt
behov for at få ejerskab til debatten om de
spørgsmål, der har betydning for os selv og vores
fremtid.
Folkemødet i Ribe 21.–24. maj 2020 vil blive en fest, der fylder byen med musik i gader og på cafeer; med slesvigsk folkekøkken,
sangarrangementer, Sønderjyllands samt
mindretallenes stærke fortællinger; med sprog
laboratorier, udstillinger, film- og litteratur
arrangementer, sønderjysk kaffebord og et glad
samvær. Men det vil også være fire dage med tid
til fordybelse, oplysende foredrag og debat.
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Sønderjylland forener sted, sprog og nationshistorie på en måde, der er uden sidestykke
i det øvrige land og til stadighed bidrager til
fællesskabsfølelse og national bevidsthed. Men
Sønderjylland er også en del af Slesvig, som i sin
helhed er en enestående prisme til belysning af
stadigt mere aktuelle spørgsmål på den europæiske scene om hjemsted, sprog, nationalitet og
identitet.
Betragtet i lyset af det gode forhold, som har
udviklet sig gennem mange år mellem Danmark og Tyskland, er grænsen i dag ikke kun en
optrukket linje, der har efterladt et mindretal på
begge sider, men et bredt geografisk bælte, der
favner en menneskeligt berigende mangfoldighed og udfordrer til besindelse dels på de kulturelle og politiske værdier, der forener os danskere
og tyskere, dels på de fælles udfordringer, vi står
over for i en globaliseret verden.

Film

OM RIBE STIFT
SOM INITIATIVTAGER OG
TOVHOLDER
De danske kirker, også i Ribe Stift, er foruden at
være kirker rammen om en væsentlig del af den
danske erindringskultur. Overalt i de sønder
jyske kirker og på de sønderjyske kirkegårde
findes mindet om ofrene for de krige, der blev
en del af grænselandets – blodige – historie.
Set i lyset af, at folkekirken traditionelt er med
ved alle større nationale begivenheder, er det en
naturlig forpligtelse for Ribe Stift at bidrage til
at stille en scene til rådighed for markeringen af
denne betydningsfulde nationale begivenhed. ◊

Teater
Koncerter
Debatter
Musik
Fortællecafeer
Foredrag
Litteratur
Byvandring

Fællessang
Ungdomsparlament
Kaffebord
Seminarer
Sportsarrangementer
Udstillinger
Madarrangementer
Saloner
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Artikel
Af Aviaja Darling Bunk

SUPER
GOD
BERLINTUR
MED
PIGEKORET
Ribe Domkirkes Pigekor har været på tur til Berlin.
Det har været super sjovt, med tid til både at hygge
og se de forskellige seværdigheder i Berlin.
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Pigekoret til aftenandagt i Berliner Dom

Vi ankom torsdag aften omkring midnat, hvor
vi fik vores værelser. Vi blev fordelt på firemandsværelser, hvor mine værelseskammerater
og jeg havde fået et af de mindste, så vores kufferter måtte ligge under sengen, for at vi kunne
være der. Vi var trætte efter en lang bustur og
gik på hovedet i seng for så at stå op klokken
7.45 næste dag.
Om fredagen var vi på en tur rundt i Berlin,
hvor vi blandt andet så Berlinmuren, Gedächtnis Kirche, Brandenburger Tor, Berliner Dom
og meget andet. Det var super hyggeligt, og der
blev taget masser af billeder rundt om i bussen.
Efter turen tog vi ned i den danske kirke
i Berlin, Christianskirken, hvor vi øvede i to
timer. Da vi havde øvet, tog vi hjem på hotellet
og slappede af og gjorde os klar til restaurant
og derefter koncert i Berliner Philharmonien:
Brahms Symphony No. 3, Debussy „Jeux“ og
Wagners „Wesendoncklieder“.
Berliner Philharmonien var stor og flot, og
symfoniorkestret spillede dejligt og klangfuldt.
Det var spændende at se på orkestret og dirigenten, mens de spillede. Der var pause efter en
time, hvorefter en dygtig sangerinde sang med.
Alt i alt en vellykket aften.

Lørdag var vi på det naturhistoriske museum. Vi
kom lidt før museet åbnede, så vi legede nogle
forskellige sanglege.
Da vi kom ind, var der kæmpestore skeletter
fra dinosaurer. De var imponerende, og det samme var udstillingen om forhistoriske dyr, havdyr,
planetudstillingen og nulevende dyr. Vi havde
desværre kun en time derinde.
Efter museet øvede vi igen, hvorefter vi tog ud
på shopping. Efter shoppeturen tog vi ind til
Berliner Dom, Ribe Domkirkes søsterkirke, for
at høre en aftenandagt. Berliner Dom er meget smuk og guldbeklædt indvendig, og oppe i
kuplen svæver Helligåndens hvide due hen over
menigheden. Andagten bestod af sang, orgelspil
og korsvar og diverse tyske bønner. Selvom det
ikke alt var lige let at forstå, var det en oplevelse
i sig selv, og det lignede også lidt en dansk gudstjeneste.
Efter kirken tog vi på indisk restaurant og så
hjem på hotellet for at hygge og gradvist falde i
søvn.
Søndag morgen tog vi direkte ud i den danske
kirke for at synge til gudstjenesten. Efter gudstjenesten blev folk siddende, og vi gav en lille
ekstra koncert på ca. 20 minutter. Det gik rigtig
godt, selvom vi var lidt trætte. Folk var glade, og
vi blev i det hele taget modtaget åbent og hjerte
ligt af præsten, kirketjeneren og menigheden i
den danske kirke. Der var kaffe og kage efter
gudstjenesten, og så vendte vi snuden hjemad.
Vi har nået rigtig meget på denne tur, både
korøvning, hygge og masser af grin, og sight
seeing og shopping blev der også tid til.
Rigtig god tur. Jeg glæder mig til næste gang. ◊
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
FÆLLES
SANG I
LANGGAARD
SALEN
Det er gratis, og alle er velkomne
ONSDAG 3. APRIL
KL. 19.30–21.00

Indleder: PER GÜNTHER

PRÆDEBUT
JØRGEN
ELLEKILDE
ORGELKONCERT
DOMKIRKEN

LØRDAG 6. APRIL kl. 12
ENTRÉ 30 KR.

Jørgen Ellekilde er uddannet
organist fra Det Jyske Musikkonservatorium og studerer nu
i solistklassen samme sted hos
professor Ulrik Spang-Hanssen
og domorganist Kristian Krogsøe.
Han er tidligere uddannet pianist
og præliminær organist og har
virket som organist i omkring 20
år. Som pianist har han primært
arbejdet som akkompagnatør og
repetitør, blandt andet på Den
Fynske Opera. Han har desuden
gjort videregående orgelstudier
hos Christoph Schoener i Hamborg. Jørgen Ellekilde er netop
blevet ansat som domorganist ved
domkirken i Aalborg.
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PASSIONSGUDSTJENESTE
DOMKIRKEN

TORSDAG 11. APRIL KL. 19.00

Domkirkens pigekor og konfirmander samt Torben Bramming
medvirker.
Passionsgudstjenesten er den traditionelle optakt til påsken, hvor
de bibelske tekster, som drejer

sig om Jesu lidelse, og hvad den
betyder, sættes i ord og musik.
Konfirmanderne læser teksterne,
og koret synger salmer, som peger
frem mod påsken, så gudstjenesten kan ses som en god forberedelse til den store højtid.

W.A. MOZARTS REQUIEM
SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
KONCERT · DOMKIRKEN
LØRDAG 13. APRIL KL. 16
BILLETSALG:
WWW.SDJSYMFONI.DK
VED INDGANGEN KL. 15.30

Dirigent:
SØREN KINCH HANSEN
Solister:
NINA BOLS LUNDGREN, sopran
FIORELLA HINCAPIÉ, alt
JENS CHRISTIAN TVILUM, tenor
JAKOB VAD, bas
Kor: FILHARMONISK KOR
Korleder: ALICE GRANUM
Mozarts Requiem er uløseligt
knyttet til dets bestiller, den mystiske
greve Franz Georg von Walsegg,
som ønskede, at der hvert år skulle

afholdes en sjælemesse med
musik for hans afdøde hustru.
Mozarts tiltagende sygdom
hindrede ham periodevis i
at arbejde med requiet. På
et tidspunkt tog hans hustru
sågar manuskriptet fra ham,
og først da han fik det bedre,
gav hun ham det tilbage –
men det var for sent. Til det
allersidste var han optaget
af det og gav sin elev Franz
Xaver Süssmayr instrukser om,
hvordan det skulle videreføres,
hvis han ikke nåede at skrive
det færdigt. Ved sin død kort
efter efterlod han således
fragmentet til dødsmessen, og
Süssmayr skrev værket færdigt.
Varighed: ca. 1 time.

TRE FOREDRAG
OPTAKT TIL STUDIETUR
– I ANSGARS FODSPOR
KANNIKEGÅRDEN

Som forberedelse til studieturen
„I Ansgars fodspor“ 17.–24. juni
2019 afholdes tre foredrag.
Selv om foredragene er beregnet for turens deltagere, vil andre
formodentlig også kunne have
udbytte af at overvære dem. Alle
er derfor velkomne. Uden til
melding.

Knud Jensen

ONSDAG 10. APRIL KL. 19–21

Torben Bramming

v/ Knud Jensen

TRÆK AF FRANKRIGS
HISTORIE

Knud Jensen fortæller om Franker
riget, Solkongen, Den Franske
Revolution 1789, Napoleons
tiden, to verdenskrige m.m.

dåb over den franske korstogs
bevægelse til huguenotterne og
den franske revolutions opgør
med kirken.

TORSDAG 23. MAJ KL. 19–21

TORSDAG 6. JUNI KL. 19–21

v/ Torben Bramming

v/ Torben Bramming

På turen skal vi se de store
middelalderkatedraler i Amiens og
Reims, derfor vil foredraget tage
udgangspunkt i, hvad disse kirker
fortæller om den franske kirkes
dramatiske historie fra Clodevigs

På turen skal vi besøge de to klostre, som Nordens apostel Ansgar
var tilknyttet. Jeg vil ud fra min
bog Da vikingerne mødte korset
fortælle om livet på disse klostre
og deres betydning for Europas og
Danmarks udvikling.

FRANKRIGS
KIRKEHISTORIE

Domkirken i Reims

Spejlsalen i Versailles

ANSGAR

Corvey Kloster ved Weser, hvorfra
Ansgar udgik

Slottet i Versailles
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERT-

BESKRIVELSER – fortsat

Domsognets
årlige menighedsmøde
TIRSDAG 30. APRIL KL. 19.00
KANNIKEGÅRDEN. ALLE ER VELKOMNE
Professor PETER LODBERG
Aarhus Universitet

FOLKEKIRKEN LIGE NU

– om udfordringer f.eks. vedr. medlemsopbakning, politisk bevågenhed og moderne samfundsrelevans. Udfordringer, som på flere måder også
gælder Ribe Domsogn.

Traditionen tro inviterer menighedsrådet til
det årlige menighedsmøde, hvor der vil være
anledning til at drøfte kirkens og sognets aktuelle
anliggender. I år indledes mødet med et oplæg af
professor Peter Lodberg, Aarhus Universitet.
Foruden oplægget vil menighedsrådet kort redegøre for nogle konkrete initiativer og indsatser
frem mod næste menighedsrådsvalg i 2020.
Der serveres en forfriskning undervejs.

JOSEPH HAYDN: STABAT MATER
RIBE KAMMERKOR
KONCERT · DOMKIRKEN

LØRDAG 11. MAJ KL. 16.00
ENTRÉ 100 KR.
STUD. ½ PRIS, Under 14 ÅR GRATIS

Solister:
ANNE METTE BALLING, sopran
ESTRID MOLT IPSEN, alt
BORIS JENSEN, tenor
NIELS JØRGEN TRANBERG, baryton
BIRGITTE EBERT, dirigent
Desuden medvirker et instrumentalensemble
på syv musikere

Joseph Haydns Stabat mater er ikke ofte spillet i
Danmark, men blev på Haydns tid et meget populært koncertværk, gerne med store besætninger i
både orkester og kor. Denne eftermiddag er det en
smallere udgave, vi hører, med Ribe Kammerkors 30
sangere sammen med et mindre kammerensemble.
Teksten er det middelalderlige digt Stabat mater om
Jesu mor, Maria, der betragter sin lidende søn på
korset. Haydn udfolder teksten fra dyb fortvivlelse til
paradishåb i en lang række forskellige satser, dels for
koret, dels for de fire sangsolister.

SØNDERJYSK PIGEKORS KONCERTKOR
ORGELMUSIK · DOMKIRKEN
LØRDAG 25. MAJ KL. 16
ENTRÉ 50 KR. STUD. ½ PRIS,
UNDER 14 ÅR GRATIS

Ledelse: METTE RASMUSSEN
Sønderjysk Pigekors Koncertkor
består af 75 piger i alderen 12–20
år. Koret er „topkor“ i Sønderjysk
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Pigekor og Drengekor, der alt i alt
tæller 200 sangere i alderen 4–50
år – inklusive et forældrekor.
Ved koncerten i Ribe Domkirke
præsenterer koret et varieret
program med primært nordiske
korsatser af bl.a. Carl Nielsen,
Michael Bojesen, Knut Nystedt og
Ola Gjeilo. Programmet er uddrag

af korets repertoire fra Canada- og
USA-turen i påsken 2019.
Koret arbejder bevidst med
opstillinger og koreografi. Hele
kirkerummet bruges under
koncerten, hvorved publikum
forhåbentlig får oplevelsen af at
blive „indhyllet“ i sang.

STILLINGKORET
DOMKIRKEN

FREDAG 31. MAJ KL. 16.30
GRATIS ENTRÉ

Stillingkoret, der består af ca. 50 sangere ved denne
lejlighed, synger ½ times musik i Domkirkens åbningstid. Korets dirigent, Niels Jørgen Tranberg, er
selv uddannet barytonsanger fra Det Jyske Musik

Årets
sognetur?

På grund af studieturen i juni
vil årets en-dages udflugt
først finde sted i sidste halvdel af august.
Nærmere oplysninger om
turen vil bliver offentliggjort
i næste nummer af Kirke
bladet, som udkommer
omkring 1. august.

Ribe Domkirkes
Sommerkoncerter

AUSTRALIAN
CHAMBER
CHOIR
… altid tirsdage i juli
TIRSDAG 2. JULI KL. 11–11.45
ENTRÉ 30 KR.

Australian Chamber Choir blev
stiftet i 2007 af organisten og
korlederen Douglas Lawrence.
Koret har flere gange besøgt Ribe
Domkirke, og her har vi kunnet
opleve en flot og virkningsfuld
korklang i et spændende repertoire. Koret rejser, på trods af de
lange afstande, ofte til Europa, og
her præsenterer det bl.a. australsk
musik, skrevet specielt til koret af
talentfulde unge komponister.

konservatorium, men han supplerer sit virke som
opera- og oratoriesanger med at arbejde som organist
ved to mindre kirker mellem Aarhus og Silkeborg.
Desuden dirigerer han det store Stillingkoret, som
synger et blandet repertoire både med og uden
akkompagnement. Ved kororglet sidder korets faste
akkompagnatør, Kasper Walther Sørensen, der som
Niels Jørgen Tranberg er uddannet organist fra
Vestervig Kirkemusikskole.
Der er gratis adgang til den korte koncert.
Varighed: ca. ½ time.

INGEN
MARATONSANG
På grund af menighedsudflugten
fra 17.–24. juni må Domkirken i
år undlade at holde Maratonsang

på årets længste dag, 21. juni.
Vi beklager, men regner med at
vende stærkt tilbage i 2020.

Ribe Domkirkes Sommerkoncerter

ORGELDUO:
ANNE KIRSTINE MATHIESEN
OG VIBEKE VANGGAARD
… altid tirsdage i juli
TIRSDAG 9. JULI KL. 11–11.45
ENTRÉ 30 KR.

Vibeke Astner er uddannet koncertsolist ved Conservatorium van Amsterdam og som organist og kantor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun spiller koncerter i ind- og udland
og gjorde sig i 2002 bemærket ved den Internationale Orgelkonkurrence i Odense og som prisvinder ved P2’s Kammermusikkonkurrence.
Hun har desuden indspillet en række roste orgel-cd’er, bl.a. sammen
med Anne Kirstine Mathisen cd’en Danser med orglet. Vibeke Astner er
organist ved Mølholm Kirke i Vejle.
Anne Kirstine Mathiesen er organist og kantor ved Sct. Nicolai Kirke
i Køge. Også hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun opnåede i 1994 at blive semifinalist i den internationale
orgelkonkurrence i Odense og finalist ved den højt estimerede orgel
konkurrence i Lahti i Finland. Som Vibeke Astner har hun en fin
karriere som koncertorganist, akkompagnatør og kammermusiker i indog udland, ligesom hun har indspillet en række cd’er. Begge kvinder
er hver på deres sted stærke drivkræfter i det lokale musikliv, bl.a. som
korledere og koncertarrangørere. Ved koncerten spilles værker af G.Fr.
Händel, J.S. Bach, Ad Wammes og Camilla Saint-Saëns.
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERT-

BESKRIVELSER – fortsat
Ribe Domkirkes Sommerkoncerter

BIRGITTE EBERT
PÅ ORGEL
… altid tirsdage i juli
TIRSDAG 16. JULI KL. 11–11.45
ENTRÉ 30 KR.

Ribes Domkirkes egen organist siden 2000 spiller
denne formiddag den franske senromantiske komponist Ch.-M. Widors store orgelsymfoni nr. 6, et både
flot, dramatisk og stemningsfuld værk i fem satser.

MIDDAGSTANKER
DOMKIRKEN

Kom ind i Domkirken – før frokost. Hen over sommeren spiller organisterne til salmerne, og præsterne
giver deres bud på ord til eftertanke over en af den
følgende søndags bibeltekster.

Ribe Domkirkes Sommerkoncerter

ANDREAS LIEBIG
PÅ ORGEL
… altid tirsdage i juli
TIRSDAG 23. JULI KL. 11–11.45
ENTRÉ 30 KR.

Andreas Liebig er siden 2014 domorganist i Basel.
Han er uddannet i bl.a. Lübeck og Oslo og har
været ansat som organist og kantor i både Danmark,
Norge og Schweiz, før han vendte hjem til Tyskland.
Hans repertoire er stort, fra de tidligste orgelværker i
1300-tallet til avantgardemusik. Andreas Liebig har
vundet 1. pris ved konkurrencer i både Dublin og
Odense, har spillet koncerter over hele verden og er
et ofte benyttet jurymedlem ved internationale orgelkonkurrencer. Han er desuden komponist af værker
for bl.a. klaver, orgel og kammerensemble. Han er
engageret i utallige festivaler som leder, men har også
fundet tid til cd-indspilninger af orgelværker af J.S.
Bach, indspillet på historiske orgler.

ONSDAG 26. JUNI KL. 12.00

Ved sognepræst Torben Bramming
ONSDAG 3. JUNI KL. 12.00

Ved biskop Elof Westergaard
ONSDAG 10. JULI KL. 12.00

DOMKIRKE
TÅRNSANG
DOMKIRKENS TOP

Ved domprovst Jens Torkild Bak
ONSDAG 17. JULI KL. 12.00

Ved sognepræst Torben Bramming
ONSDAG 24. JULI KL. 12.00

Ved domprovst Jens Torkild Bak
ONSDAG 31. JULI KL. 12.00

Ved biskop Elof Westergaard
ONSDAG 7. AUGUST KL. 12.00

Ved biskop Elof Westergaard
ONSDAG 14. AUGUST KL. 12.00

Ved sognepræst Signe von Oettingen.
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ONSDAG 10. JULI KL. 8.00–8.30
ONSDAG 17. JULI KL. 8.00–8.30
ONSDAG 24. JULI KL. 8.00–8.30

TORBEN BRAMMING, indleder
LARS NYKJÆR, trompet
I juli bliver der morgensang med trompetledsagelse
fra Domkirkens top for de morgenduelige. Den
gamle tradition fra reformationstiden tages op igen
til glæde både for sangere og morgentravle byboere.

RIBE JAZZFESTIVAL
DOMKIRKENS PROGRAM
LØRDAG 27. JULI kl. 16
ENTRÉ 200 KR. Inklusive et glas vin i pausen

Koncert i Langgaard Salen, Kannikegården

CARSTEN DAHL TRINITY
CARSTEN DAHL, piano
NILS DAVIDSEN, bas
STEFAN PASBORG, trommer
Carsten Dahl behøver næppe nogen introduktion.
Han er et sandt unikum på klaveret og en dansk
pianist i absolut verdensklasse. Men han er mere end
det - nemlig en kunstner, der modigt tager livtag
med eksistensens dybe spørgsmål gennem sin musik,
der kan afspejle såvel himmelsk skønhed som sjælens
angst og bæven. Dette sker i et tonesprog, som nok
er dybt rodfæstet i en jazztradition, men som både
kan byde på udbrud af ekspressiv fri improvisation
og bevægelser ind i den klassiske musiks klangsprog.
Han er i besiddelse en sjælden poetisk klang, som
genfortryller sproget, når han lader musikken spille
igennem ham.
Med sin trio Carsten Dahl Trinity har han her
samlet en enhed af to gamle venner og sublime
musikere, som i den grad formår at give hans spil
kompetent med- og modspil, og sammen forenes de
i et udtryk, som er sjældent ægte, og som har den
samme kontemplative, kompromisløse søgen.

SØNDAG 28. JULI KL. 10
Gratis adgang

JAZZGUDSTJENESTE PÅ TORVET

JENS TORKILD BAK, prædikant
For musikken står Casper Mikkelsen m.fl. Gudstjenesten flytter ind i Domkirken ved dårligt vejr. Efter
gudstjenesten bliver det muligt at synge videre på
Domkirkepladsen:

KUNSTEN AT GLÆDES I KOR
CASPER MIKKELSEN, vokal og trommer
SIGNE JUHL, vokal og piano
BO MØLLER, vokal og guitar
NIELS KVIST, vokal og bas
Projektet KUNSTEN AT GLÆDES I KOR består i
al sin enkelhed i udvikling og præsentation af et musikalsk værk, hvor kor, orkester og publikum mødes
i fællessang af både ny og traditionel musik og tekst,
der har tilknytning til Vadehavet. Projektet ønsker
at hylde og forny den danske fællessangstradition
og samle en masse mennesker med en fælles glæde
ved musik og sang i ét stor kor og spille for at synge
koncerter med og for hinanden. Repertoiret byder
på både velkendte, lokale salmer (af f.eks. Brorson,
Ring m.fl.), viser og folkemelodier samt original
tekst og musik af nyere dato, der vækker mindelser
om bl.a. Pink Floyd, Crosby/Stills/Nash og Simon &
Garfunkel.
Der udleveres naturligvis sanghæfter til publikum som opfordring til at indgå som en aktiv del
af koncerten.

Ribe Domkirkes Sommerkoncerter

JONAS HELLESØE PÅ ORGEL
… altid tirsdage i juli
TIRSDAG 30. JULI KL. 11–11.45
ENTRÉ 30 KR.

Jonas Hellesøe, født 1991, er en
af de mest aktive koncertorganister i sin generation med solokoncerter overalt i Danmark, i
2018 blandt andet i domkirkerne
i København, Ribe, Maribo og

Aalborg. Jonas Hellesøe studerer
på solistklassen ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus
ved prof. Ulrik Spang-Hanssen og
domorganist Kristian Krogsøe.
I 2017–2018 gjorde han
yderligere studier på Universität
der Künste, Berlin ved prof. Leo

van Doeselaar. Koncerten denne
formiddag er en forsmag på
Jonas Hellesøe debutkoncert fra
konservatoriet i efteråret 2019. På
programmet er romantisk musik
af F. Mendelssohn, R. Wagner og
Fr. Liszt.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
ONSDAG 3. APRIL
KL. 19.30–21.00

TORSDAG 23. MAJ
KL. 19–21

Se side 20 for omtale.

Se side 21 for omtale.
Kannikegården

LØRDAG 6. APRIL
KL. 12.00 · Entré 30 kr.

LØRDAG 25. MAJ
KL. 16 · Entré 50 kr.

ORGELDUO:
ANNE KIRSTINE
MATHIESEN OG
VIBEKE VANGGAARD

Se side 20 for omtale.
Domkirken

Se side 22 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 10. JULI
KL. 8.00–8.30

ONSDAG 10. APRIL
KL. 19–21

FREDAG 31. MAJ · Gratis
KL. 16.30

Se side 21 for omtale.
Kannikegården

Se side 23 for omtale.
Domkirken

TORSDAG 11. APRIL
KL. 19.00

TORSDAG 6. JUNI
KL. 19–21

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

JØRGEN ELLEKILDE,
ORGEL

I ANSGARS FODSPOR

PASSIONS
GUDSTJENESTE

Torben Bramming med konfirmander
Se side 20 for omtale.
LØRDAG 13. APRIL
KL. 16.00 · Entré

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 20 for omtale.
Koncert i Domkirken

TIRSDAG 30. APRIL
KL. 19.00 · Alle er velkomne

I ANSGARS FODSPOR

SØNDERJYSK PIGE
KORS KONCERTKOR

STILLINGKORET

I ANSGARS FODSPOR

Se side 21 for omtale.
Kannikegården
17.–24. JUNI

STUDIETUR

ONSDAG 26. JUNI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

TIRSDAG 2. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.
Domkirkens Sommerkoncerter

DOMSOGNETS
ÅRLIGE MENIGHEDS
AUSTRALIAN
MØDE

CHAMBER CHOIR
Se side 22 for omtale.
Kannikegården

Se side 23 for omtale.
Domkirken

LØRDAG 11. MAJ
KL. 16.00 · Entré 100 kr.
Joseph Haydn: Stabat mater

ONSDAG 3. JULI
KL. 12.00

Se side 22 for omtale.
Domkirken

Se side 24 for omtale.
Domkirken

RIBE KAMMERKOR
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MIDDAGSTANKER

TIRSDAG 9. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.
Domkirkens Sommerkoncerter

Se side 23 for omtale.
Domkirken

DOMKIRKETÅRNSANG
Se side 24 for omtale.
Domkirkens top
ONSDAG 10. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

TIRSDAG 16. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.
Domkirkens Sommerkoncerter

BIRGITTE EBERT,
ORGEL

Se side 24 for omtale.
Domkirken
ONSDAG 17. JULI
KL. 8.00–8.30

DOMKIRKETÅRNSANG
Domkirkens top

ONSDAG 17. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

TIRSDAG 23. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.
Domkirkens Sommerkoncerter

ANDREAS LIEBIG,
ORGEL

Se side 24 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 24. JULI
KL. 8.00–8.30

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE

DOMKIRKETÅRNSANG Forårssæson 2019
Domkirkens top

ONSDAG 24. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

LØRDAG 27. JULI
KL. 16 · Entré 200 kr.

JAZZFESTIVAL

BØRNEKOR

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.00 – dog ikke i skolernes ferier.
Øvested:		Kannikegården
Børnekoret er for drenge og piger i 3.–6. klasse. Her synges og
leges, og der er basal rytme- og nodelære. Børnekoret medvirker
ved tre til fem gudstjenester/koncerter om året. Alle interesserede
er velkomne, og der er ingen optagelsesprøve.

Se side 25 for omtale.

SØNDAG 28. JULI
KL. 10 · Gratis adgang

JAZZGUDSTJENESTE
PÅ TORVET

og

KUNSTEN AT
GLÆDES I KOR

Se side 25 for omtale.
Domkirkepladsen

TIRSDAG 30. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.
Domkirkens Sommerkoncerter

JONAS HELLESØE,
ORGEL

Se side 25 for omtale.
Domkirken
ONSDAG 31. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

PIGEKOR

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30 – dog ikke i skolernes ferier.
Øvested:		Kannikegården

Koret er for piger fra 7. klasse til 3. g (19–20 år). Koret synger til
gudstjenester i Domkirken ca. en gang om måneden og til koncerter tre til fem gange om året. Der udbetales løn for medvirken.
Interesserede kan møde op til korprøve eller kontakte korleder
Camilla D. Bunk på mobil 21 47 83 97.

RIBE KAMMERKOR

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
Øvested:		Kannikegården

Ribe Kammerkor består af cirka 30 sangere. Koret medvirker ved
koncerter og gudstjenester i Domkirken, men også i udlandet
i forbindelse med korrejser. Kammerkoret medvirker ved høj
messen 7. april.
Koret dirigeres af domorganist Birgitte Ebert, indtil der er
ansat en ny domkantor. Der optages nye sangere, især på herrestemmerne. Henvendelse til korets formand Peter Brun på
brunhald@gmail.com for at aftale foresyngning.

ONSDAG 7. AUGUST
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 14. AUGUST
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

5.–8. SEPTEMBER 2019

RUED LANGGAARD
FESTIVAL

Frivillighedens vej?
Domkirkens frivilliggruppe består af over 20 venlige og hjælpsomme
mennesker, der bager, brygger kaffe, flytter stole og vogter døre med
meget mere, når der er større arrangementer for menigheden i Domkirken.
Der er plads til flere, der har lyst at give en hånd med.
Henvendelse til Solveig Jørgensen fra Domkirkens menighedsråd,
mail: sfj@jorgensenribe.dk

Se side 14 for omtale.
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
Marts
SØNDAG DEN 31. MAR
KL. 10.00
Midfastesøndag
Signe von Oettingen
April
SØNDAG DEN 7. APR
KL. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Ribe Kammerkor medvirker
Jens Torkild Bak
TORSDAG DEN 11. APR
KL. 19.00
Passionsgudtjeneste
Torben Bramming
PALMESØNDAG
DEN 14. APR KL. 10.00
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SKÆRTORSDAG
DEN 18. APR
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
LANGFREDAG
DEN 19. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
PÅSKELØRDAG
DEN 20. APR
KL. 22.00
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard
PÅSKEDAG
DEN 21. APR
KL. 10.00
Elof Westergaard
2. PÅSKEDAG
DEN 22. APR
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 28. APR
KL. 10.00
1. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
28

Maj
SØNDAG DEN 5. MAJ
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

Juni
SØNDAG DEN 2. JUN
KL. 10.00
6. søndag efter påske
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 12. MAJ
KL. 10.00
3. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation

PINSEDAG
SØNDAG DEN 9. JUN
KL. 10.00
Jens Torkild Bak

BEDEDAG
DEN 17. MAJ
KL. 10.00
Signe von Oettingen
Konfirmation
SØNDAG DEN 19. MAJ
KL. 10.00
4. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 26. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Signe von Oettingen
KRISTI
HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 30. MAJ
KL. 10.00
Elof Westergaard

2. PINSEDAG
MANDAG DEN 10. JUN
KL. 10.00
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 16. JUN
KL. 10.00
Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 23. JUN
KL. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 30. JUN
KL. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

Juli
SØNDAG DEN 7. JUL
KL. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 14. JUL
KL. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 21. JUL
KL. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 28. JUL
KL. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

Gudstjenester
i Seem Kirke
August
SØNDAG DEN 4. AUG
KL. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 11. AUG
KL. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 18. AUG
KL. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 25. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
September
SØNDAG DEN 1. SEP
KL. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 8. SEP
KL. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 15. SEP
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 22. SEP
KL. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
ONSDAG DEN 25. SEP
KL. 19.30
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 29. SEP
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

Marts
SØNDAG DEN 31. MAR
Midfastesøndag
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 19. MAJ
KL. 10.00
4. søndag efter påske
Torben Bramming

SØNDAG DEN 28. JUL
6. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

April
SØNDAG DEN 7. APR
Mariæ bebudelsesdag
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 26. MAJ
5. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

August
SØNDAG DEN 4. AUG
KL. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

TORSDAG DEN 11. APR
Passionsgudtjeneste
Der henvises til Domkirken
PALMESØNDAG
DEN 14. APR KL. 10.00
Torben Bramming
SKÆRTORSDAG
DEN 18. APR KL. 19.00
Torben Bramming
LANGFREDAG
DEN 19. APR KL. 10.00
Jens Torkild Bak
PÅSKELØRDAG
Der henvises til Domkirken

KR. HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 30. MAJ
Der henvises til Domkirken
Juni
SØNDAG DEN 2. JUN
6. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
PINSEDAG
SØNDAG DEN 9. JUN
KL. 10.00
Torben Bramming
2. PINSEDAG
MANDAG DEN 10. JUN
Der henvises til Domkirken

PÅSKEDAG
DEN 21. APR KL. 10.00
Torben Bramming

SØNDAG DEN 16. JUN
KL. 10.00
Trinitatis
Signe von Oettingen

2. PÅSKEDAG
DEN 22. APR
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 23. JUN
1. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 28. APR
1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 30. JUN
2. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

Maj
SØNDAG DEN 5. MAJ
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Torben Bramming

Juli
SØNDAG DEN 7. JUL
3. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 12. MAJ
KL. 10.00
3. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
BEDEDAG DEN 17. MAJ
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 14. JUL
4. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 11. AUG
8. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 18. AUG
9. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 25. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
September
SØNDAG DEN 1. SEP
11. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 8. SEP
KL. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 15. SEP
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 22. SEP
14. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 29. SEP
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 21. JUL
5. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
29
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Saltgade 5, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Genbrug Ribe
Mosevej 16
Tlf. 30 34 87 68
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30–19.00
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0. kl. og op.
Nogle aftener vil børnene være delt
i to hold. Opdelingen vil være 0.-2.
klasse og 3. og op.
Kredsleder
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71
Telf. 29 33 79 37
Ledere
Niels Christian Lausen
Telf. 23 49 45 13
Tina Rasmussen
Telf. 51 50 41 70
Nina Agaard
Telf. 22 30 76 87

Grupperådsformand
Rie Morthorst Bruun, Lærkevænget 10
Tlf. 21 76 11 36
rieogklaus@stofanet.dk
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Jane Sørensen og Elvin Larsen
jane74@stofanet.dk
Tlf. 41 10 02 03
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
Maja Toft
maja.toft@hotmail.com
Tlf. 25 53 11 49
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

– din hjælp gør forskellen
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INDHOLD
Ripensere hos paven – ved nådens kilde
Min Domkirke – i praktik som præst
Prædiken til sidste s. e. helligtrekonger 2019
Grieg og Langgaard. Rued Langgaard Festival 2019
Kort om Folkemødet i Ribe GRÆNSEN i 2020
Domkirkens Pigekors udflugt til Berlin
Arrangementskalender
Gudstjenesteliste

KIRKogKLOGT.dk

Korbuekrucifiks fra omkring år 1500 udmærker sig ved Kristusfigurens fint iagttagne, naturlige anatomi.
Den korsfæstede er ca. 220 cm høj, og er senest stafferet i 1886 i naturlige farver. Dekan Hans Svenning
havde beordret krucifikset flyttet fra søndre sideskib til et mere uanseligt sted. Men i drømme blev han af
en skikkelse truet med død og fordærv, hvis han ikke lod den forblive på den gamle plads. Slagen af rædsel
bragte han det da tilbage til det sted, han havde fjernet det fra. Midt i 1800’erne kom krucifikset ind på
søndre galleri, hvor det lå til omkring 1904 og fik sin nuværende plads på ydervæggen i nordre sideskib.

